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Introdução: Trabalho versou sobre Políticas públicas voltados para regularização
fundiária das terras quilombolas, cujo objetivo era reconhecer os direitos de uma
comunidade culturalmente frágil e discriminada em nossa sociedade. O objeto da
pesquisa foi a comunidade Itaipava. Localizada no município de Açucena, é composta
por cerca de 60 pessoas que tiveram seu direito fundamental à propriedade privada
reconhecido pelo poder público. A comunidade agora espera que outras políticas
públicas como as de acesso a moradia, saúde, educação, lazer sejam também
asseguradas.  Objetivo: O projeto integrador teve como objetivo elaborar uma cartilha
sobre política pública para regularização fundiária de terras ocupadas por comunidades
quilombolas, bem como valorização e proteção cultural deste povo menosprezado
durante a história.  Metodologia: Buscamos entender melhor o que são políticas
públicas e como funcionava o processo de regularização fundiária. Segundo a
ADCT/68, que só seria possível a regulariação através de uma certidão emitida pela
FUNDAÇÃO CULTURAL PALMARES reconhecendo e titularizando os povoados
quilombolas. Após o procedimento, o INCRA(Instituto Nacional de Reforma Agrária),
órgão competente pelo cadastro, deveria  identificar e ordenar as parcelas fundiárias
das comunidades.  No dia 16 de maio de 2019 no município de Açucena/MG houve o
reconhecimento oficial da comunidade quilombola Itaipava, assim este grupo realizou
um trabalho de campo com quase todos os quilombolas habitantes no local.
Resultados: A cartilha foi desenvolvida de forma satisfatória e o material produzido é
apto a esclarecer o procedimento da regularização fundiária nestes casos específicos
que são as comunidades quilombolas. Destaca-se que com o trabalho de campo foi
possível verificar a falta de conhecimento da população quilombola em relação aos
seus próprios. O trabalho serviu para informar a todos sobre seus direitos e garantias
previstos na CF/88. No começo, a comunidade não recebeu o trabalho de campo de
forma amistosa por não acreditar que alguém acreditava na importância de se contar
aquela história.  Contudo, recebemos ajuda de muitos que ali habitam, que perceberam
a importância que aquela regularização fundiária traria para a comunidade e para os
quilombolas de forma geral.  Conclusão: Direitos só poderão ser exigidos quando
tomamos conhecimentos deles. Um povo humilde precisa ser esclarecido para 
conseguir lutar por seus direitos. O PI trouxe luz para uma política pública que precisa
ser apresentada e difundida para atingir a todos que dela podem se beneficiar.
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